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1. Fillerina ação de
preenchimento com
o ácido hialurônico
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Conceito da gama Fillerina
LINHAS HORIZONTAIS DE EXPRESSÂO NA TESTA

LINHAS VERTICAIS DE EXPRESSÃO
ENTRE SOBRANCELHAS

RUGAS NO CONTORNO DOS OLHOS

VOLUME NAS MAÇAS DO ROSTO

NASOLABIAL

VOLUME DOS LÁBIOS

RUGAS NO PESCOÇO
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Os preenchimentos cutâneos de injeção à base de ácido hialurônico são usados para
preencher e dar volume a áreas do rosto que mostram sinais de envelhecimento,
depressão da pele, características faciais de maças do rosto fundas, etc.
As propriedades de preenchimento do ácido hialurônico são baseadas na sua forte
capacidade de penetrar e formar dentro dos tecidos da pele, um gel macio e facilmente
maleável ao se combinar com grandes quantidades de moléculas de água.
Fillerina foi desenvolvida para satisfazer a necessidade de introduzir nas camadas mais
profundas da pele quantidades importantes de ácido hialurônico (como as injeções
de produtos cosméticos), mas sem o uso de agulha e, portanto, sem procedimentos
invasivos.
Para atingir este objetivo, várias pesquisas têm vindo a ser realizadas ao longo de
5 anos. Como resultado, os investigadores obtiveram uma diversificação dos pesos
moleculares do Ácido Hialurônico para permitir sua penetração profunda na pele.
Fillerina supera os produtos cosméticos padrão contendo ácido hialurônico, que podem
reivindicar apenas uma boa hidratação das camadas mais superficiais da pele.
Fillerina torna-se uma verdadeira alternativa às injeções de produtos cosméticos,
podendo produzir uma notável ação de preenchimento das rugas e flacidez, bem como
preencher e volumizar zonas especificas do rosto como as maçãs do rosto e os lábios.
Fillerina é um tratamento dermocosmético intensivo para ser usado durante 14 dias.

A caixa contém:
14 doses de 2 ml de Gel de Preenchimento
14 doses de 2 ml de Creme Hidratante
2 Aplicadores de precisão para distribuir estas preparações nas áreas do rosto onde
se deseja o preenchimento e o efeito volumizante.
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Ácido Hialurônico
no Terceiro Milênio
Desde sua primeira identificação em 1934, que o ácido hialurônico (AH) tem sido
estudado em diversas áreas da investigação.
Este glicosaminoglicano não ramificado, consiste em unidades dissacarídicas repetidas
compostas por N-acetil-D-glucosamina e ácido D-glucurônico, presentes em humanos e
outros vertebrados.

D-Glucuronic Acid

N-Acetyl-D-Glucosamine

O ácido hialurônico está envolvido em processos-chave, incluindo sinalização e
comunicação celular, cicatrização de feridas, regeneração de tecidos, morfogênese,
organização e preenchimento da matriz, e tem propriedades físico-químicas únicas,
como biocompatibilidade, biodegradabilidade, mucoadesividade, higroscopicidade e
viscoelasticidade.
O interesse no ácido hialurônico têm vindo a aumentar a nível mundial, para utilização
em aplicações farmacêuticas, médicas, estéticas e cosméticas.
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Evolução e ação de
preenchimento do ácido
hialurônico de Fillerina
A primeira formulação de Fillerina consistiu em 6 moléculas de Ácido Hialurônico com
pesos moleculares variáveis entre 1000 Daltons a 2 milhões de Dalton.
Testes experimentais realizados com o método de células de Franz (consulte a página
17) destacaram a sua capacidade de penetração ex vivo (nas membranas da pele) em
percentagens inversamente proporcionais em comparação com o peso de Dalton das
moléculas individuais.
Com base nestes resultados e devido à colaboração de laboratórios internacionais de
produção biotecnologica, a equipa de investigadores da Labo criou novas moléculas
com pesos infinitesimais: 2 Ácidos Hialurônicos pesando 800 Dalton e 400 Dalton
respetivamente. Esses componentes apresentaram uma penetração total (100%) nas
camadas da pele.
Com o passar do tempo, a formulação central de Fillerina foi enriquecida com 4
moléculas adicionais de ácido hialurônico de peso médio até um sistema composto
por 12 moléculas de HA, todas com diferentes pesos moleculares com excelentes
desempenhos de preenchimento, resistência e volumização.
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Tecnologia Transdérmica e
Estudos de Penetração Ex Vivo
Desde 2007, que a Labo tem vindo a realizar pesquisas exaustivas no campo da
absorção de substâncias dermocosméticas com o objetivo de alcançar efeitos
semelhantes aos da medicina estética. O primeiro resultado alcançado com o Fillerina
demonstrou uma verdadeira eficácia de penetração no preenchimento através da pele,
sem o uso de agulha. Labo desenvolveu moléculas de ácido hialurônico com diferentes
pesos moleculares, para compreender as suas verdadeiras capacidades de penetração,
eles foram submetidos a um teste ex vivo com células de Franz: foi assim possível
estabelecer, para cada molécula de ácido hialurônico, com funções específicas contidas
no preparado, se ele realmente penetra nas camadas cutâneas e, eventualmente, a
percentagem exata com que penetrou. Os resultados destacaram a importância do
peso molecular: quanto menor o peso molecular da substância, mais ela consegue
penetrar no estrato córneo e atingir a epiderme e derme onde pode atuar.
A metodologia de avaliação das quantidades de ácido hialurônico que penetra nas
diferentes camadas da pele é a mesma utilizada na medicina e na farmacologia
para testar a libertação do fármaco nos tecidos cutâneos. O método utilizado foi o
designado por Células de Difusão de Franz, que consiste em duas câmaras entre
as quais a membrana da pele é colocada. Em tempos experimentais predefinidos,
foram detetadas as percentagens de substâncias ativas penetradas na membrana:
num primeiro momento, os dados referentes à penetração da epiderme e da derme
são mantidos separados e a seguir avalia-se a quantidade total absorvida pelas duas
camadas da pele.
Labo patenteou este método e aplicou-o a várias moléculas ativas para uso
dermocosmético para torná-las semelhantes, na penetração na epiderme e derme, a
das injetadas pelo médico estético (Tecnologia Transdérmica Patente Suíça CH 711
466).

Célula de Difusão de Franz: método usado para realizar
testes de penetração ex vivo de moléculas de Fillerina
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Os 12 Ácido hialurônicos
de Fillerina
NOME INCI

PESO MOLECULAR
(Dalton)

1

Hydrolyzed Glycosaminoglicans

400 Da

2

Sodium Hyaluronate

800 Da

3

Hyaluronic Acid

1,000 Da

4

Hydrolyzed Sodium Hyaluronate

5,000 Da

5

Sodium Hyaluronate

20,000 Da

6

Hydrolyzed Hyaluronic Acid

50,000 Da

7

Sodium Hyaluronate

80,000 Da

8

Sodium Hyaluronate

100,000 Da

9

Sodium Hyaluronate

200,000 Da

10

Sodium Hyaluronate

500,000 Da

11

Sodium Hyaluronate

2,000,000 Da

Penetra nas camadas superficiais da
pele (teste ex-vivo). Ajuda a manter os
tecidos com volume.

Sodium Hyaluronate

Reticulated
Hyaluronic Acid

Garante uma libertação lenta e
contínua de ácido hialurónico na pele
(teste ex-vivo). Ajuda a manter os
tecidos com volume.
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FUNÇÃO

Penetração imediata e completa
(100%) das camadas intermédias e
profundas da pele (teste ex-vivo).
Ajuda no volume dos tecidos e suaviza
as rugas.

Penetração imediata das camadas
intermédias e profundas da pele (teste
ex-vivo). Ajuda no volume dos tecidos
e suaviza as rugas.
Penetração das camadas intermédias
e profundas da pele (teste ex-vivo),
preenchimento das rugas e depressão
desde o seu interior.
Penetra nas camadas superficiais e
intermédias da pele, preenchimento de
rugas e do microrelevo cutâneo.
Penetra nas camadas superficiais e
intermédia da pele (teste ex-vivo), onde
absorve grandes quantidades de água.
Ajuda a nivelar o microrelevo cutâneo.
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Tabela de penetração dos 12 ácidos hialurônicos

Teste de penetração ex vivo dos
12 ácidos hialurônicos
Os Ácidos Hialurônicos Fillerina 12 foram testados ex vivo com Células de Franz para
estabelecer sua capacidade de penetração e consequentemente o potencial de eficácia
para um elevado efeito de preenchimento e volumização nas camadas da pele.
Os gráficos a seguir mostram as percentagens de penetração transdérmica em
diferentes tempos experimentais (3 vezes ou 6 vezes) das 12 moléculas de ácido
hialurônico testadas, detectadas na epiderme, derme e na epiderme + derme juntas.
Ex vivo
Ex vivo
Ex vivo
Ex vivo

Test
Test
Test
Test

TV.01.C_2012 / 1600-1605, July 2012 (6 HA molecules)
TV.01.C_2013 / 1845-1846, August 2013 (2 HA molecules)
TV.01.C_2015 / 3264b, March 2016 (1 HA molecules)
E.EX.070-MS04_2019 / 333 February 2019 (3 HA molecules)

Technical data for pharmacists only. All reproduction on medias, Web included, is forbidden.

Epiderme
Experimental
Times

400 Da

800 Da

1,000 Da

5,000 Da

15 min

5.73 %

5.58 %

5.05 %

3.58 %

30 min

11.49 %

9.91 %

9.64 %

9.60 %

2h

24.74 %

13.61 %

18.95 %

30.32 %

4h

30.70 %

19.17 %

27.02 %

36.35 %

8h

31.82 %

22.09 %

31.19 %

38.34 %

31.60 %

27.42 %

27.10 %

32.40 %

26.59 %

25.30 %

24 h

30.56 %

27.08 %

33.87 %

38.86 %

37.30 %

28.06 %

27.20 %

39.60 %

27.07 %
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20,000 Da

50,000 Da

80,000 Da

100,000 Da

400 Da

800 Da

1,000 Da

5,000 Da

20,000 Da

50,000 Da

80,000 Da

100,000 Da

200,000 Da

15 min

7.32 %

6.75 %

7.28 %

13.33 %

30 min

15.26 %

17.06 %

16.75 %

19.00 %

16.90 %

14.00 %

2h

43.89 %

33.86 %

30.12 %

47.45 %

46.71 %

4h

67.42 %

71.64 %

46.79 %

60.85 %

64.19 %

8h

69.18 %

78.65 %

60.01 %

62.88 %

68.60 %

75.33 %

72.60 %

25.70 %

27.78 %

24 h

73.90 %

78.77 %

63.11 %

66.50 %

68.60 %

75.97 %

73.00 %

29.60 %

400 Da

800 Da

1,000 Da

5,000 Da

20,000 Da

50,000 Da

80,000 Da

100,000 Da

15 min

13.05 %

12.32 %

12.32 %

16.91 %

30 min

26.74 %

26.97 %

26.39 %

28.60 %

27.50 %

29.30 %

2h

68.64 %

47.49 %

49.07 %

77.77 %

67.26 %

4h

98.12 %

90.81 %

73.81 %

97.20 %

88.67 %

8h

100.99 %

100.74 %

91.20 %

101.22 %

100.10 %

102.75 %

99.80 %

58.10 %

54.36 %

24 h

104.47 %

105.84 %

96.98 %

105.35 %

105.80 %

104.03 %

100.20 %

69.20 %

55.65 %

5.11 %
11.10 %

10.83 %

200,000 Da

500,000 Da

2,000,000 Da

Crosspolymer

1.01 %

3.06 %

7.86 %

4.03 %

14.69 %

4.75 %

19.64 %

5.67 %

24.73 %

6.42 %

26.90 %

29.94 %

7.49 %

500,000 Da

2,000,000 Da

Crosspolymer

1.52 %

2.45 %

2.73 %

4.05 %

16.61 %

4.18 %

5.83 %

21.67 %

5.90 %

9.94 %

28.70 %

7.92 %

14.28 %

28.59 %

28.40 %

9.98 %

19.86 %

200,000 Da

500,000 Da

2,000,000 Da

Crosspolymer

2.53 %

5.51 %

10.59 %

8.08 %

36.97 %

18.87 %

10.58 %

46.23 %

25.54 %

15.61 %

54.10 %

32.65 %

20.70 %

55.20 %

39.93 %

27.36 %

2.94 %
10.50 %

15.30 %

20.55 %

11.17 %

10.10 %

20.36 %

24.48 %

24.55 %

Derme
Experimental
Times

Molecular Weight
in Dalton

5.24 %
18.40 %

17.06 %

2.53 %
9.44 %

10.20 %

Epiderme + Derme
Experimental
Times
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Molecular Weight
in Dalton

10.35 %
29.50 %

27.89 %

5.47 %
20.61 %

20.30 %
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Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
Foi conduzido um teste in-vivo para avaliar a eficácia de Fillerina em caso de depressão
da pele (rugas), no remodelamento das maçãs do rosto e no aumento de volume dos
lábios.
Este estudo clínico-experimental controlado, aleatório com placebo, sobre o efeito
de preenchimento das rugas faciais, do aumento de volume dos lábios e maçãs do
rosto envolveu 40 mulheres voluntárias (em 20 foi aplicado o produto e nas outras
20 o placebo), com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos. A sua pele era
caracterizada pela presença de sinais de envelhecimento: aspeto baço e diminuição
do volume devido ao esvaziamento dos tecidos, especialmente nos lábios e maçãs do
rosto.
Após períodos de utilização de 7, 14 e 30 dias e também logo após 3h, os efeitos do
tratamento de Fillerina foram avaliados por técnicas de bioengenharia não invasiva
da pele, capazes de quantificar o preenchimento das rugas e o melhoramento dos
contornos do rosto, bem como o volume dos lábios e maçãs do rosto.
Os produtos Fillerina e placebo, foram aplicados de acordo com as instruções da Labo:
-U
 tilização do gel todos os dias durante 14 dias, de manhã ou à noite, aplicando 2 ml
de gel nas rugas e linhas de expressão, nas maçãs do rosto e contorno dos lábios.
-D
 eixar o gel atuar durante 10 minutos e depois fazer movimentos leves com a palma
da mão para permitir que este seja absorvido completamente.
-A
 ssim que o gel tenha sido absorvido, aplicar 1 a 2 ml de creme hidratante na cara e
pescoço, massajando até estar completamente absorvido.
- Aplicar o creme de dia, noite e lábios desde o dia 15 ao dia 30.
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Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
REDUÇÃO DA PROFUNDIDADE DA RUGA
Para a avaliação in-vivo da pele no alívio cutâneo (rugas e sulcos) utilizou-se para
avaliação, Primos D, utilizando medidas profilométricas (medição do perfil da prega da
pele) por um scanner D. O instrumento obtém uma nuvem de pontos na superfície do
objeto a ser medido num sistema coordenado tri-dimensional. A profundidade das rugas
é calculada dentro das linhas de medida.

A profundidade da ruga é uma medida
linear da superfície da pele no seu
ponto mais profundo, expresso em
micromilímetros.

A ação de preenchimento de Fillerina
reduz a profundidade da ruga numa
média de 21% até 54%.

RESULTADOS
GRUPO
ATIVO

T3 h

T7 d

T14 d

T30 d

Média

-1,1%

-8,4%

-14,5%

-21,8%

Até

-13,3%

-36,5%

-40,1%

-54,8%

PLACEBO

24

T3 h

T7 d

T14 d

T30 d

Média

+3,2%

-0,2%

+0,3%

+1,3%

Até

-8,6%

-5,9%

-6,2%

-7,1%

Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
PREENCHIMENTO DO VOLUME DA RUGA
Para o teste in-vivo da pele, o relevo cutâneo foi avaliado por um Primos D utilizando
medidas profilométricas (medição do perfil das pregas da pele) tiradas por um scanner
D. O instrumento adquire uma nuvem de pontos na superfície do objeto a ser medido
num sistema coordenado tri-dimensional.
O volume da ruga é calculado com o valor de referência mínimo da imagem do corte
transversal, de todo o comprimento da ruga.
O volume da ruga é representado
pelo espaço vazio deixado pelas
depressões da ruga e pregas,
medido em mm3.

O efeito Fillerina permite a diminuição
do volume da ruga numa média de
26% até 4%, preenchendo o espaço
vazio.

RESULTADOS
GROUP
ATIVO

T7

T14

T30

T30 d

Média

-11,3%

-18,4%

-26,3%

-21,8%

Até

-32,9%

-37,8%

-48,8%

-54,8%

O tratamento com os ingredientes ativos de Fillerina resultam numa redução média
do volume da ruga em -11%, -1,4% e -26% respetivamente, após 7, 14 e 30 dias de
tratamento. 95% dos sujeitos tiveram resultados positivos entre os 14 e 30 dias.

O tratamento com os ingredientes ativos de Fillerina resulta numa redução média na
profundidade da ruga de -8,4%, -14,5% e -21,8% respetivamente após 7, 14 e 30 dias
de tratamento. 95% dos sujeitos tiveram resultados positivos em 14 e 30 dias.
GRUPO
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T7

T14

T30

T30 d

Média

-1,1%

-0,8%

+1,7%

+1,3%

Até

-9,5%

-8,2%

-9,9%

-7,1%
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Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
LIFTING DOS TRAÇOS FACIAIS
O efeito de Fillerina no lifting dos traços faciais foi avaliado utilizando uma análise de
imagens morfométricas da face (fronte).
As 5 medidas verticais seguintes foram tiradas em cada imagem: a) 2 medidas que
passam pela parte interna e externa do olho, em cada um dos lados do rosto, e b) 1
medição que passa no centro do nariz.

RESULTADOS em milímetros
GRUPO
ATIVO

T7

T14

T30

T30 d

Média

-0,443

-1,124

-1,326

-21,8%

Até

-1,051

-1,961

-2,871

-54,8%

Em todas as áreas medidas, os resultados do tratamento com os ingredientes ativos
de Fillerina no lifting dos contornos do rosto (redução da distância entre os pontos
medidos). Por sua vez, o tratamento com placebo resultou na flacidez dos tecidos da
pele do rosto. 94% dos sujeitos obtiveram resultados positivos em 14 dias e 97% em
30 dias.
GRUPO
PLACEBO

T7

T14

T30

T30 d

Média

+0,151

+0,157

+0,112

+1,3%

Até

-0,296

-0,300

-0,315

-7,1%

Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
LIFTING DOS TRAÇOS FACIAIS

Lifting dos traços
Média : -1.32 mm
Até : -2.87 mm

Os dados são medidos entre as distâncias da fronte e linha do queixo em 5 pontos e
expressos em milímetros.
Números negativos = redução da distância = remodelação do contorno.
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Estudos de Eficácia de Fillerina

Estudos de Eficácia de Fillerina

Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
AUMENTO DO VOLUME DAS MAÇÃS DO ROSTO
O efeito aumento de volume é avaliado através da capacidade do produto em causar
uma mudança espacial no contorno das maçãs do rosto ao longo do eixo x (linha 3).
A avaliação é realizada em imagens digitais 2D: é traçada uma linha tangente ao nariz
(1), duas linhas para definir a parte frontal (2) e inferior (3) da pele ao redor das maçãs
do rosto, depois a distância dos contornos das maçãs do rosto (linhas vermelhas) são
avaliadas desde a linha 1 em 5 pontos (dentro da região 2 a 3).
O tratamento com Fillerina resulta num aumento do volume das maçãs do rosto.
Esta ação significa um aumento na distância entre a linha tangente que passa pelo
nariz e o contorno da maçã do rosto.
RESULTADOS em milímetros
GRUPO
ATIVO

T7

T14

T30

T30 d

Média

+0,875

+2,186

+2,275

-21,8%

Até

+1,68

+3,034

+3,392

-54,8%

O tratamento com os ingredientes ativos de Fillerina demonstrou uma maior
proeminência dos contornos das maçãs do rosto (até mais 3,39 milímetros), em todos
os casos. 99% dos sujeitos tiveram resultados após 14 dias e 100% após 30 dias.
GRUPO
PLACEBO

T7

T14

T30

T30 d

Média

-0,221

-0,217

-0,230

+1,3%

Até

+0,315

+0,424

+0,469

-7,1%

Dados técnicos apenas para Profissionais de Saúde, sendo proibida a sua reprodução em mídias, inclusive Web
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Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
AUMENTO DO VOLUME
DAS MAÇÃS DO ROSTO

1

2
Aumento das maçãs do rosto
Média: +2.27 mm
Até: +3.39 mm
3

Os dados medem a variação da distância entre o contorno das maçãs do rosto e uma
linha tangente ao nariz, expressos em milímetros.
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Estudos de Eficácia de Fillerina

Estudos de Eficácia de Fillerina

Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
LIFTING DAS MAÇÃS DO ROSTO
O levantamento das maçãs do rosto é avaliado através da capacidade do produto em
fazer alterar espacialmente o contorno nas maçãs do rosto ao longo do eixo y (linha1).
A avaliação é realizada em imagens digitais em 2D: é traçada uma linha que interseta
os olhos (2) e depois é avaliada a distância, em milímetros, do contorno das maçãs do
rosto desde a linha 2 em 3 pontos (linhas verdes).
Número negativo = redução da distância = lifting/levantamento das maçãs do rosto.
RESULTADOS em milímetros
GRUPO
ATIVO

T7

T14

T30

T30 d

Média

-0,989

-2,500

-2,517

-21,8%

Até

-2,057

-3,430

-3,672

-54,8%

O tratamento com os ingredientes ativos de Fillerina resulta no levantamento
progressivo das maçãs do rosto. Esta ação significa uma redução na distância entre o
contorno das maçãs do rosto e a linha horizontal que interseta os olhos. Os resultados
médios do lifting vão desde -2.5mm até -3.6mm.
93.3% dos sujeitos obtiveram resultados positivos após 14 dias e 96.6% em 30 dias.
GRUPO
PLACEBO

T7

T14

T30

T30 d

Média

+0,199

+0,241

+0,265

+1,3%

Até

-0,085

-0,097

-0,114

-7,1%

Dados técnicos apenas para Profissionais de Saúde, sendo proibida a sua reprodução em mídias, inclusive Web
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Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
LIFTING OF CHEEKBONES

1

2

Aumento das maçãs do rosto
Média: -2.51 mm
Até: - 3.67 mm
3

O levantamento da maçã rosto é medido (em milímetros) através da redução da
distância entre os contornos das maçãs do rosto e uma linha horizontal que interseta
os olhos.
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Estudos de Eficácia de Fillerina

Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
AUMENTO DO VOLUME DOS LÁBIOS

RESULTADOS em milímetros
GROUP
ACTIVE

T3 h

T7 d

T14 d

T30 d

Average

+8,5%

+11,3%

+12,8%

+14,2%

Up to

+45,9%

+40,9%

+42,4%

+44,7%

O tratamento com os ingredientes ativos de Fillerina resulta num aumento do volume
dos lábios em todas as ocasiões. Após 3 horas da primeira aplicação, terá sido
reportado um aumento de +8.5%. 95% dos sujeitos tiveram resultados positivos em 14
dias e 100% em 30 dias.
GROUP
PLACEBO

32

T3 h

T7 d

T14 d

T30 d

Average

-1,4%

-1,2%

-1,7%

-2,5%

Up to

+10,7%

+17,6%

+10,5%

+4,1%
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Teste in-vivo

FU.04.C.SL_2012 / 1842
Novembro 2012
AUMENTO DO VOLUME DOS LÁBIOS
O efeito de volume dos lábios é avaliado utilizando a análise morfométrica de imagens
em fotografias digitais do rosto.
O efeito de volume dos lábios foi calculado tendo como base a interpolação
matemática dos seguintes parâmetros: 1) comprimento da orla do lábio, 2) altura do
lábio superior e 3) altura do lábio inferior.

2

1

3
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Ação Densificadora de Fillerina e
Componentes Adicionais

Ação Densificadora de Fillerina e
Componentes Adicionais

Para complementar uma ação densificante nas camadas da pele, Fillerina Gel de
preenchimento, contém 3 moléculas de colágenio com diferentes pesos moleculares
(2.000 Dalton, 12.000 Dalton, 300.000 Dalton) e 2 moléculas de Elastina com
diferentes pesos moleculares (1.400 Dalton e 2.200 Dalton).
O colágenio é o principal elemento fibroso da pele, responsável por sua densidade e
compactação. A elastina confere à pele mais elasticidade e viscosidade. Eles interagem
com os 12 Ácidos Hialurônicos de Fillerina originando uma forte ação densificadora.
A Fillerina Gel de preenchimento é enriquecido também com componentes adicionais
que auxiliam na ação de preenchimento e aumento de volume dos ácidos hialurônicos,
agindo de forma mais gradual e apoiando sua função biológica nas estruturas do
nível da pele: Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrifull) e Acetyl Hexapeptide-37. Finalmente,
o sulfato de condroitina ajuda a criar uma estrutura 3D com moléculas de ácido
hialurônico.

36

SWISS
PATENT
CH 705 713

Dados técnicos apenas para Profissionais de Saúde, sendo proibida a sua reprodução em mídias, inclusive Web

FILLERINA 12HA DENSIFYING - FILLER

MOLÉCULAS DENSIFICANTES
NOME INCI
1

Hydrolyzed Collagen

2,000 Da

2

Hydrolyzed Collagen

12,000 Da

3

Hydrolyzed Collagen

300,000 Da

4

Hydrolyzed Elastin

1,400 Da

5

Hydrolyzed Elastin

2,200 Da

MOLÉCULAS DENSIFICANTES
NOME INCI

1

2

3
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PESO MOLECULAR
(Dalton)

Plamitoyl Tripeptide-38
(Matrifull)

Acetyl Hexapeptide-37

Chondroitin Sulfate

FUNÇÃO
O colágenio é o principal elemento fibroso da pele,
responsável por sua densidade e compactação.
Ele cria na derme, uma estrutura de suporte que é
preenchida com Ácido hialurônico. As moléculas de
Colágenio de peso molecular muito baixo penetraram
até ás camadas mais profundas da derme, enquanto
a maioria das molécula garante uma penetração
progressiva e moldulada de colágenio na derme.

Moléculas de elastina de muito baixo peso molecular
penetraram até as camadas profundas da derme, onde
interagiram com o colágenio e os fibroblastos,
proporcionando à pele 5 Elastina Hidrolisada 2.200 Da,
mais elasticidade e viscoelasticidade.

PESO MOLECULAR
(Dalton)

FUNÇÃO

675 Da

Estimula a síntese de Colágenio I, Colágenio III e
Fibronectina para reconstruir gradualmente a matriz
extracelular da derme.

525 Da

Regula o transporte de água pela pele
estimulando a produção de aquaporinas, que são
proteínas de membrana envolvidas no fluxo de água
através das diferentes camadas da pele.

10,000 Da

Ao nível da derme, os ácidos hialurônicos ligam-se
criando uma estrutura molecular 3D, que será
resistente à ação de despolimerização das enzimas
hialuronidases cutâneas ao longo do tempo,
prolongando assim os efeitos do Ácido Hialurônico.
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Ação Densificadora de Fillerina e
Componentes Adicionais
Devido à tecnologia transdérmica Labo também os componentes adicionais de Fillerina
foram testados para verificar e avaliar sua capacidade de penetrar na pele.
Os gráficos a seguir mostram as percentagens relatadas para cada molécula em
períodos experimentais de 30 minutos, 8 horas e 24 horas, na epiderme, derme e
epiderme + derme.
Ex vivo
Ex vivo
Ex vivo
Ex vivo

Test
Test
Test
Test

TV.01.C_2015/3264a, March 2016 (Matrifull, Hexapeptide)
TV.01.C_2014/869, April 2014 (Chondroitin sulfate)
E.EX.070-MS04_2016/3687, December 2016 (3 Collagen molecules)
E.EX.070-MS04_2017/3666B, December 2017 (2 Elastin molecules)

Dados técnicos apenas para Profissionais de Saúde, sendo proibida a sua reprodução em mídias, inclusive Web

Epiderme

Experimental
Times

Molecules

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Elastin

Hydrolyzed
Elastin

Matrifull
Palmitoyl
Tripeptide-38

Acetyl
Hexapeptide-37

Chondroitin
Sulfate

Molecular
Weight
in Dalton

2,000 Da

12,000 Da

300,000 Da

1.400 Da

2.200 Da

670 Da

520 Da

10,000 Da

17.60 %

13.20 %

7.30

16.70 %

15.20 %

8.10 %

12.30 %

29.57 %

15 min

24.60 %

30 min
2h

32.46 %

4h

37.19 %

8h

47.30 %

38.60 %

31.70 %

39.80 %

37.70 %

28.40 %

37.10 %

39.39 %

24 h

63.50 %

63.50 %

57.20 %

38.40 %

67.40 %

53.70 %

61.40 %

40.82 %

Molecules

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Elastin

Hydrolyzed
Elastin

Matrifull
Palmitoyl
Tripeptide-38

Acetyl
Hexapeptide-37

Chondroitin
Sulfate

Molecular
Weight
in Dalton

2,000 Da

12,000 Da

300,000 Da

1.400 Da

2.200 Da

670 Da

520 Da

10,000 Da

Derme

Experimental
Times
15 min

1.12 %

30 min

18.80 %

15.70 %

15.90

18.70 %

18.60 %

5.50 %

14.10 %

2h

2.81 %

4h

16.33 %

8h

34.10 %

34.40 %

30.80 %

37.20 %

42.10 %

13.20 %

15.50 %

21.29 %

24 h

37.80 %

38.40 %

36.10 %

31.00 %

28.80 %

21.20 %

21.80 %

40.04 %

Molecules

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Collagen

Hydrolyzed
Elastin

Hydrolyzed
Elastin

Matrifull
Palmitoyl
Tripeptide-38

Acetyl
Hexapeptide-37

Chondroitin
Sulfate

Molecular
Weight
in Dalton

2,000 Da

12,000 Da

300,000 Da

1.400 Da

2.200 Da

670 Da

520 Da

10,000 Da

Epiderme + Derme

Experimental
Times
15 min
30 min
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2.48 %

25.72 %
36.50 %

28.90 %

23.20 %

35.40 %

33.80 %

13.60 %

26.40 %

32.05 %

2h

35.27 %

4h

53.52 %

8h

81.40 %

73.00 %

62.50 %

76.90 %

79.80 %

41.60 %

52.60 %

60.68 %

24 h

101.30 %

95.50 %

74.60 %

98.38 %

97.06 %

74.90 %

83.20 %

80.86 %
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Fillerina 12 Densifying-Filler
classificação de graus e dosagens
GRAU 5

Rugas e linhas de expressão muito profundas.
Rugas de envelhecimento com falta de uniformidade muito
marcante e irregular.
Depressão cutánea severa e stress dos tecidos.
Pele com espessura, tonicidade e elasticidade insuficientes.
Sinais profundos de flacidez.
Necesidade de aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

GRAU 4
Rugas profundas e linhas de expressão.
Rugas de envelhecimento com visível falta de uniformidade,
marcantes e irregulares
Depressão cutânea profunda e stress dos tecidos.
Pele com pouca espessura, tonicidade e elasticidade.
Sinais visíveis de flacidez.
Necesidade de aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

FILLERINA 12HA DENSIFYING FILLER
GRAU 4

GRAU 3
Rugas iniciais e linhas de expressão.
Rugas de envelhecimento inicial e uniformidade irregular.
Depressão cutánea inicial e stress dos tecidos.
Pele com espessura, tonicidade e elasticidade diminuida.
Sinais iniciais de flacidez.
Necessidade de aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

D
E N S I F Y
I N G
- F I L L E R
FILLERINA
12HA
DENSIFYING
FILLER

Cuidado dermo-cosmético de preenchimento densificador para uso próprio

GRAU 4

GRAU 5
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Rugas e linhas de expressão muito profundas.
Rugas de envelhecimento com falta de uniformidade muito
marcante e irregular.
Depressão cutánea severa e stress dos tecidos.
Pele com espessura, tonicidade e elasticidade insuficientes.
Sinais profundos de flacidez.
Necesidade de aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

Rugas profundas e linhas de expressão.
Rugas de envelhecimento com visível falta de uniformidade,
marcantes e irregulares
Depressão cutânea profunda e stress dos tecidos.
Pele com pouca espessura, tonicidade e elasticidade.
Sinais visíveis de flacidez.
Necesidade de aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

Rugas iniciais e linhas de expressão.
Rugas de envelhecimento inicial e uniformidade irregular.
Depressão cutánea inicial e stress dos tecidos.
Pele com espessura, tonicidade e elasticidade diminuida.
Sinais iniciais de flacidez.
Necessidade de aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

FILLERINA 12HA DENSIFYING FILLER
GRAU 3

GRAU 5

GRAU 4

GRAU 3

Cuidado dermo-cosmético de preenchimento densificador para uso próprio

FILLERINA 12HA DENSIFYING FILLER
GRAU 5

D E N S I F Y I N G - F I L L E R

Efeito Preenchedor: 12 ácidos hialurônicos
Efeito Densificador: conjugação de três Colágenios e duas Elastinas

GRAU 3

FILLERINA 12HA DENSIFYING - FILLER

Fillerina é um dermocosmético para auto aplicação externa. O nome do produto vem do mecanismo de preenchimento
de depressões cutâneas (rugas) e do mecanismo de preenchimento de zonas específicas (testado in vivo) devido à ação
de Ácidos Hialurônicos especiais com diferentes pesos moleculares para um nível diferente de preenchimento nas linhas
de expressão, nas rugas de envelhecimento, falta de uniformidade e áreas do rosto sujeitas a flacidez ou esvaziamento
(maçãs do rosto, redor oval do rosto, superfície dos lábios).

42
Efeito Preenchedor: o efeito filler dermocosmético vem devido à penetração do Fillerina Gel, devendo utilizar o aplicador
cosmético de precisão com ponta de metal cortada nas áreas que apresentam depressões cutâneas como rugas de
envelhecimento, marcas de expressão e nas áreas específicas que necessitam mais volume (maçãs do rosto, lábios). O Gel
é constituido por 12 diferentes tipos de Ácido Hialurônico com diferentes pesos moleculares, variando de 400 a 2.000.000
Da, para um preenchimento modulado das diferentes camadas da pele (penetração testada com células de Franz).

Efeito densificador: a nova formulação combina três moléculas de colágenio com diferentes pesos moleculares (2.000,
12.000 e 300.000 Da) e duas moléculas de elastina com diferentes pesos moleculares (1 400 Da e 2 200 Da), que permite
compensar a perda fisiológica da densidade da matriz extracelular e da elasticidade e flacidez da pele, restaurando-as.

D E N S I F Y I N G - F I L L E R
D E N S I F Y I N G - F I L L E R

Fillerimeter ®
Fillerimeter ®
FILLERINA 12HA DENSIFYING - FILLER
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Dosagens de Fillerina

Fillerina 12HA Densifying-Filler, um dermocosmetico, para uso próprio, apresenta-se
em três concentrações diferentes, de forma a proporcionar tratamentos mais eficazes
e adequados às condições da pele e dos tecidos cutâneos do rosto e pescoço e
aumentar o volume dos lábios e maçãs do rosto.

Grau 3: rugas iniciais e linhas de expressão. Rugas da idade inicial e microrelevo
irregular. Depressão inicial e esgotamento dos tecidos. Pele com espessura, densidade
e viscoelasticidade decrescentes. Sinais iniciais de flacidez. Necessidade de aumento
de volume nas maçãs do rosto e lábios.

Grau 4: Rugas profundas e linhas de expressão. Rugas da idade com microrrelevo
visível, marcado e irregular. Depressão evidenciada e destruição dos tecidos. Pele com
pouca espessura, densidade e elasticidade. Sinais visíveis de flacidez. Necessidade de
aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

Grau 5: Rugas e linhas de expressão muito profundas. Rugas da idade com
microrrelevo muito marcado e irregular. Depressão severa e esgotamento dos tecidos.
Pele com espessura, densidade e elasticidade insuficiente. Sinais marcados de
flacidez. Necessidade de aumento de volume nas maçãs do rosto e lábios.

Para ajudar a escolher a dosagem mais adequada para a condição de cada indivíduo,
Labo criou uma escala fotográfica, o Fillerímetro: os consumidores podem se comparar
com as fotos, e decidir qual o grau mais adequado às suas necessidades de pele e
os sinais mais evidentes de envelhecimento. As fotos são acompanhadas de uma
descrição clara e explicativa das fases por meio das quais ocorrem os processos de
crono e fotoenvelhecimento.
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Fillerimeter ®
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O tratamento de preenchimento, de uso próprio de Fillerina 12HA Densifying-Filler é
composto pelo Gel de Preenchimento (Frasco 1) que no seu conteúdo inclui 12 tipos
de ácidos hialurónicos.
Frasco 2 contém o Creme Hidratante para ser utilizado após a aplicação do Fillerina Gel
de Preenchimento.
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Tratamento de Preenchimento
Instruções de Utilização
O tratamento de preenchimento de Fillerina 12HA Densifying-Filler deve ser feito
durante 14 dias, de manhã ou à noite, dependendo nas necessidades e hábitos
individuais, aplicando 2 ml de Gel de Preenchimento (Fillerina®1) nas rugas, no
microrelevo mais marcado e nas zonas que requerem um volume adicional (lábios,
maçãs do rosto).
O tratamento deve ser feito com a utilização do aplicador especial que permite traçar
duas quantidades separadas de 1ml cada de produto (dentro de um total de 2 ml por
aplicação) e libertar nas áreas desejadas. O Densifying-Filler Gel deve atuar durante
10 minutos para permitir que os ingredientes ativos atuem. Massage suavemente o
gel (sem esfregar a pele) em todo o rosto e pescoço, utilizando a ponta dos dedos
e a palma das mãos. Não faça movimentos ou massagens rotativas para evitar a
acumulação de resíduos na superfície da pele. Se sentir alguma tensão na pele é
devido à ação do produto. Depois aplique o Creme Hidratante (Fillerina®2) que garanta
a quantidade suficiente de substâncias suavizantes e de hidratação, e permite que
a aplicação do gel seja finalizada com o máximo de conforto para a pele do rosto e
pescoço. Retire 1 a 2 ml de creme, conforme necessário, e aplique em todo o rosto e
pescoço..

Aplicador com escala de
precisão e ponta cortada.
Patente Suíça CH 695 412

PARA EXCLUSIVO
USO EXTERNO

Forma de abertura: Os frascos Fillerina (nº 1 e nº 2) são selados por meio de lacres
metálicos especiais com sistema de abertura de plástico. O lado da abertura é
marcado por duas setas: levante o disco de plástico seguindo as setas e puxe
suavemente para cima, depois para o lado até remover o selo metálico. Retire a tampa
de borracha e, em seguida retire o produto desejado. Após abrir, feche o frasco usando
a tampa de plástico que encontra dentro da caixa.
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É aconselhado beber dois copos de água antes da aplicação de Fillerina Gel para
facilitar a ação do produto.
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Os Tratamentos Diários Fillerina 12HA Densifying-Filler estão disponíveis nas mesmas
dosagens dos Tratamentos Intensivos Fillerina 12HA Densifying-Filler.
Fillerina 12HA Creme de Dia Densificante-Filler - Hidratante e protetor, com efeito
densificante-preenchedor. Pode ser usado isoladamente ou em conjunto com outros
produtos Fillerina. Apresenta-se em bisnagas de 50 ml, e nas dosagens de Grau 3,
Grau 4, Grau 5. Aplicar o produto pela manhã no rosto e pescoço previamente limpos,
massajando suavemente, para facilitar a sua absorção.
Fillerina 12HA Creme de Noite Densificante-Filler - Nutritivo e restaurador, com
efeito densificante-preenchedor. Pode ser usado isoladamente ou em conjunto com
outros produtos Fillerina. Apresenta-se em bisnagas de 50 ml, e nas dosagens de Grau
3, Grau 4, Grau 5. Aplicar o produto à noite no rosto e pescoço, previamente limpos
massajando suavemente, para facilitar a sua absorção.
Fillerina 12HA Creme para Contorno de Olhos Densificante-Filler - Para o contorno
dos olhos, com efeito densificante e espessante. Pode ser usado isoladamente ou
em conjunto com outros produtos Fillerina. Apresenta-se em bisnagas de 15 ml, e nas
dosagens de Grau 3, Grau 4, Grau 5. Aplicar o produto de manhã e / ou à noite, no
contorno dos olhos massajando suavemente, para facilitar a sua absorção.
Fillerina 12HA Creme de Contorno de Lábios Densificante-Filler - Para o contorno
dos lábios, com efeito densificante-preenchedor. Pode ser usado isoladamente ou em
conjunto com outros produtos Fillerina. Apresenta-se em bisnagas de 15 ml, e nas
dosagens de Grau 3, Grau 4, Grau 5. Aplicar o produto de manhã e / ou à noite em
toda a área dos lábios massajando suavemente, para facilitar a sua absorção.
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Protocolo de recomendação de tratamento para Fillerina:
O Tratamento Intensivo Fillerina 12HA Densifying-Filler dura 14 dias e pode ser repetido
a cada 2-3 meses, com tratamentos diários nos períodos intermediários.
Cremes diurnos ou noturnos também podem ser usados durante os 14 dias do ciclo
básico, alternando sua aplicação com o tratamento intensivo punto a fine frase.
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Os Tratamentos Fillerina podem contar com 3 patentes:
Patente Suíça CH 705 713 - Complexo Fillerina
Patente Suíça CH 711 466 - Tecnologia Transdérmica
Patente Suíça CH 695 412 - Aplicador de Precisão
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PATENTSCHRIFT

(21) Anmeldenummer:

01715/12

(22) Anmeldedatum:

21.09.2012

(73) Inhaber:
Labo Cosprophar AG, St. Jakobs-Strasse 17
4052 Basel (CH)

(72) Erfinder:
Die Erfinder haben auf Nennung verzichtet

(24) Patent erteilt:

(45) Patentschrift veröffentlicht:

(54)

15.05.2013

15.05.2013

(74) Vertreter:
Schmauder & Partner AG Patent- und Markenanwälte
VSP, Zwängiweg 7
8038 Zürich (CH)

Dermokosmetische Zusammensetzung zur topischen Anwendung.

(57) Eine dermokosmetische Zusammensetzung mit füllender
Wirkung zur topischen Anwendung beinhaltet eine Mischung auf
Basis von Hyaluronsäuren unterschiedlicher Molekulargewichte.
Die Mischung umfasst:
a)

Hyaluronsäure oder ein physiologisch annehmbares Salz
davon mit einem Molekulargewicht von 800 bis 1200 Dalton,

b)

Hyaluronsäure oder ein physiologisch annehmbares Salz
davon mit einem Molekulargewicht von 4000 bis 6000 Dalton,

c)

Hyaluronsäure oder ein physiologisch annehmbares Salz
davon mit einem Molekulargewicht von 20.000 bis 70.000
Dalton,

d)

Hyaluronsäure oder ein physiologisch annehmbares Salz
davon mit einem Molekulargewicht von 150.000 bis 250.000
Dalton,

e)

Hyaluronsäure oder ein physiologisch annehmbares Salz
davon mit einem Molekulargewicht von 1.800.000 bis
2.200.000 Dalton,

f)

Hyaluronsäure-Kreuzpolymer oder ein physiologisch annehmbares Salz davon,

sowie einen kosmetisch annehmbaren Träger.
Die dermokosmetische Zusammensetzung ist insbesondere zum Glätten von Runzeln oder Furchen in der Epidermis mittels topischer Anwendung geeignet.
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Besondere Methode und Bausatz zur Anwendung von Kosmetikprodukten.

57

Es wird eine Methode zur externen Anwendung eines
jeglichen Kosmetikprodukts durch die Ver-wendung einer
Spritze und einer Hohlnadel für Außenanwendungen mit
stumpfer Spitze beschrieben. Die Kombination von dieser
Nadelart mit Spritzen und irgendeinem Kosmetikprodukt
ermöglicht eine präzise und sorgfältige und demnach vorteilhafte Anwendung des Kosmetikprodukts sowohl hinsichtlich der Menge des angewandten Produkts als auch
der Anwendungsstelle. Ein weiterer Aspekt der Erfin-dung
besteht aus dem Bausatz, der zumindest eine Spritze und
zumindest eine Hohlnadel gemeinsam mit zumindest einem anzuwendenden Kosmetikprodukt besteht, wobei das
Kosmetikprodukt entweder bereits in der Spritze oder als
Alternative in einem eigenen Behälter enthalten sein kann,
der gemein-sam mit dem Bausatz geliefert wird.

Nachdem die gesetzlichen Bedingungen erfüllt worden sind, ist für die in der beigefügten Patentschrift
dargelegte Erfindung ein Patent mit der oben angegebenen Nummer erteilt worden.
Auf der ersten Seite der Patentschrift sind alle wesentlichen Angaben enthalten, die das vorliegende
Erfindungspatent betreffen.
Erfindungspatente werden ohne Gewährleistung des Bundes erteilt. Massgeblich ist der Eintrag
im Patentregister.
Bern, Datum der Patenterteilung

Les conditions requises par la loi étant remplies, un brevet portant le numéro susmentionné a été délivré
pour l’invention décrite dans le fascicule ci-joint.
Sur la première page du fascicule du brevet figurent toutes les indications essentielles relatives
au brevet d’invention considéré.
Les brevets d’invention sont délivrés sans garantie de l’Etat. Seul l’enregistrement dans le registre
des brevets fait foi.
Berne, date de la délivrance du brevet

Essendo soddisfatte le condizioni prescritte dalla legge, è stato rilasciato un brevetto contrassegnato
dal numero sopraindicato per l’invenzione documentata nel fascicolo allegato.
Sulla prima pagina del fascicolo del brevetto figurano tutte le indicazioni essenziali concernenti
il brevetto in questione.
I brevetti d’invenzione sono rilasciati senza garanzia dello Stato. Determinante è l’iscrizione nel registro
dei brevetti.
Berna, data del rilascio del brevetto

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Der Direktor/Le Directeur/Il Direttore

Dr. Roland Grossenbacher
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Dermokosmetische Zusammensetzung zur topischen Anwendung mit
penetrationsverstärkenden Eigenschaften und Verfahren zu deren Herstellung.

(57) Eine dermokosmetische Zusammensetzung zur topischen
Anwendung und mit penetrationsverstärkenden Eigenschaften
umfasst ein penetrationsverstärkendes System, welches Decylenglykol, Pentylenglykol und Caprylylglykol enthält, sowie eine
oder mehrere dermokosmetisch aktive Substanzen und einen
kosmetisch annehmbaren Träger. Eine Technologie bzw. ein
transdermales Verfahren zur Penetration von dermokosmetischen Substanzen durch die Haut umfasst das Auswählen von
kosmetisch aktiven Substanzen mit einem Molekulargewicht von
≤ 2000 Dalton; das Testen der kosmetisch aktiven Substanzen
mit einem MG ≤ 2000 Dalton mittels einer Franz-Diffusionszelle
und das Auswählen der kosmetisch aktiven Substanzen mit einem Absorptionsgradienten in die Dermis von weniger als 20%
in 24 Stunden; das Zufügen eines vorzugsweise Decylenglykol,
Pentylenglykol und Caprylylglykol umfassenden penetrationsverstärkenden Systems zu den ausgewählten kosmetisch aktiven Substanzen unter Bildung eines Gemisches; und das Zufügen eines kosmetisch annehmbaren Trägers zum besagten Gemisch.
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6. Pontos de venda
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LCX, Hong Kong

Lord & Taylor, New York

Counter at Pondok Indah Mall, Jakarta

Beautiqa Store, Manila

Ave Pharmacy, Moscow
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Pontos de venda

Ave Pharmacy, Moscow

Sensiblu Pharmacy, Bucharest

BinSina Pharmacy, Dubai

Ave Pharmacy, Moscow

Kanaki Fotini Pharmacy, Athens

Zaytouna Pharmacy, Beirut
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John Bell & Croyden, London

Apotheek Libra, Houthalen

Kanaki Fotini Pharmacy, Athens

Drogaria Iguatemi, São Paulo

The SM Store at Aura Premier, Manila

Kohl’s, New York
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7. Materiais
Promocionais
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Fillerímetro

O Fillerímetro mostra uma descrição geral das carateristicas cutâneas e estéticas para
as quais as dosagens de Fillerina (3 - 4 - 5) foram formuladas.
A descrição é documentada por dois exemplos fotográficos diferentes de rostos
femininos para cada grau, e desta forma permite facilitar o aconselhamento e escolha
da dosagem mais adequada para cada caso.
.
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Poster para janela
Tamanho: 90 x 130 cm
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Folhetos para o consumidor
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Amostras gratuitas Aplicadores pré-cheios
Fillerina 12HA Densifying-Filler (1 ml) com aplicadores pré-cheios.

Fillerina 12 Densifying-Filler
aplicador pré-chelo gratuito
formulação de base
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Saquetas com amostras

Os tratamentos diários do Fillerina 12HA Densifying-Filler estão disponíveis em
saquetas de amostra grátis:
Creme de dia: saqueta de 3 ml
Creme para Contorno de Olhos: saqueta de 1 ml
Creme para contorno labial: saqueta de 1 ml
O Gel Fillerina 12HA Densifying-Filler também está disponível em saquetas de amostra
de 2 ml.
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